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MARTA KUBI·OVÁ:
CO BYCH ZA TO DNES DALA!

Vzpomenete si dnes na to, jak ony filmy a klipy
vznikaly?
Vznikaly skoro zákonitû. ReÏisér Jaromír Va‰ta v dobû
mého pﬁíchodu do Divadla Rokoko reÏíroval televizní
poﬁad Vysílá Studio A. V nûm pravidelnû vystupovali
zpûváci a herci z Rokoka a ze Semaforu – Waldemar
Matu‰ka, Karel Hála, Karel Gott, Eva Pilarová, Milan
Chladil, Yvetta Simonová, Judita âeﬁovská… a tak se
pﬁirozenû dostalo i na novû pﬁíchozí, tedy i na mne.
Jak˘ ty filmy mûly ohlas v dobû svého vzniku?
To byste se asi musel zeptat pamûtníkÛ; podle ohlasÛ, které jsem dostávala já, se ty poﬁady i jednotlivé
„klipy“ lidem líbily.
Cítila jste se tehdy jako filmová hvûzda?
VÛbec ne!
Jak se vám spolupracovalo s reÏisérem Janem
Nûmcem, va‰ím pozdûj‰ím manÏelem?
Skvûle! Jemu stála po boku Ester Krumbachová, pﬁedev‰ím od prvního filmu Muãedníci
lásky. Ester nezÛstávala pouze u v˘tvarné
stránky filmu ãi klipu – ona dotváﬁela scénáﬁe
sv˘mi písnûmi a texty a celkovû ovládala dûní
na place.

Pﬁátelily jste se?
Ano. Já jsem na ni nepohlíÏela jako na
minulou Ïenu Jana Nûmce; ona byla na‰í
rodinnou pﬁítelkyní. Právû Ester Krumbachová pomáhala Janu Nûmcovi pﬁesvûdSU 7091-2
ãit mû, Ïe sÀatek v období normalizace
je na‰ím jedin˘m v˘chodiskem. Navíc jsme obû s Esterkou
milovaly koãky. Já jsem je ale po boku Jana Nûmce nesmûla
vlastnit.
Byla jste provdána za dva filmové reÏiséry; byla to
náhoda nebo to o nûãem svûdãí?
Taky se nad tím dodnes podivuji. Byla to dílem
náhoda, dílem vkus reÏisérÛ. Já sama jsem kromû
divadelní a hudební scény nikam do spoleãnosti
nechodila.
Chtûla jste nûkdy b˘t filmovou hereãkou?
Ne, nikdy. Naopak – pﬁed filmovou a televizní kamerou jsem mûla velk˘ respekt aÏ strach. A navíc: je to
nesmírnû únavná a zdlouhavá práce.
TakÏe jste tﬁeba Helenû Vondráãkové její ·ílenû
smutnou princeznu nezávidûla…
Ne, po nûãem takovém jsem vÛbec netouÏila.
V dobû, kdy Helena s Václavem Neckáﬁem tuhle
pohádku toãili, jsem s Janem Nûmcem natáãela film
Proudy lásku odnesou.
S jak˘mi pocity se na ty filmy a klipy díváte
dnes?
Pﬁi pohledu na minulost si uvûdomuji ty tisíce kritick˘ch v˘hrad, které jsem vÛãi své osobû pociÈovala.
A dnes? No co bych za to dala!
A jak se na ta filmová dílka dívá va‰e dcera?
Vûﬁím, Ïe Kateﬁina moji minulou i souãasnou kariéru ctí.
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Marta Kubi‰ová, skvûlá zpûvaãka a ãlovûk pevn˘ch morálních zásad, jedna
z ikon srpna 1968 a vzor mnoh˘m v dobû pozdûj‰í. Supraphon Music teì
pﬁichází s v˘jimeãn˘m projektem: vydává DVD, kde pod názvem Pﬁíbûh
je nûkolik filmÛ s mnoÏstvím filmov˘ch písniãek, dnes bychom ﬁekli
klipÛ, kde hraje Marta prim. I pﬁes enormní zájem, kter˘ o ni
projevovali novináﬁi z celého svûta v t˘dnech kolem 40. v˘roãí
sovûtské okupace, si Marta Kubi‰ová na‰la ãas na zodpovûzení
nûkolika otázek pro Supraphon News.

DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA VYRÁÎÍ NA âESKÉ TURNÉ
a z druhé pÛle pro jevi‰tní v˘bavu
a loutky. „V jednom vozíme dûtské
a v druhém veãerní pﬁedstavení.
Vzhledem k tomu, Ïe hrajeme vût‰inou dvakrát dennû a to den co den
v jiném mûstû, dovedete si jistû pﬁedstavit, Ïe ani slovo ‚nároãné‘ zdaleka
nevystihuje tento zpÛsob harcování,“
dodává Helena ·táchová. A navíc:
v ﬁíjnu a listopadu Divadlo Spejbla
a Hurvínka tradiãnû oãekávají i diváci v Nûmecku. A pak (aÏ do konce
sezony) doãasnû kinosál v hotelu
Pyramida na Dlabaãovû. Nové pÛsobi‰tû Divadla S + H je pﬁipraveno.
„Dlabaãov je navíc v krásném
a dopravnû lehce dostupném místû,
blízko Petﬁína, PraÏského hradu
a Lorety, takÏe náv‰tûvu divadla lze
spojit i s procházkou, coÏ je zajisté
pﬁíjemné hlavnû pro mimopraÏské
náv‰tûvníky. Souãasnû bychom rádi
vyuÏili zahraniãní hotelové klientely
a pokusili se jí nabídnout na‰e cizojazyãná veãerní pﬁedstavení,“ láká
k náv‰tûvû ·táchová. A zatímco se tu
bude hrát, domovská scéna v Dejvicích dozná znaãn˘ch a pﬁíjemn˘ch
zmûn. Hlavní vchod bude z Dejvické
ulice, celé divadlo se zmodernizuje
a bude splÀovat v‰echny technické

i bezpeãnostní parametry souãasné
nároãné normy Evropské unie. „Velkou radost mám z bezbariérového
v˘tahu a velké elevace, která mi
v sále v této podobû chybûla. Takto
bez problému uvidí na jevi‰tû ze
svého sedadla i to nejmen‰í dûÈátko.
Navíc máme v plánu zbudovat
v divadle i museum, ve kterém se
koneãnû uplatní více neÏ 800 historick˘ch loutek dosud uloÏen˘ch ve
skladech,“ raduje se ‰éfka scény
a jedním dechem vyjadﬁuje vdûãnost
zastupitelÛm a starostovi Prahy 6 za
uvolnûné finanãní prostﬁedky.
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www.spejbl-hurvinek.cz
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Slavná
scéna, která
‰íﬁí slávu
ãeské kultury daleko za
na‰imi hranicemi,
vyráÏí na
turné
po
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ãesk˘ch
a moravsk˘ch mûstech. „Divadlo se
v tûchto mûsících pﬁipravuje na rozsáhlou rekonstrukci a na roãní pronájem náhradního objektu nezb˘vají
peníze. Cel˘ podzim tedy strávíme
na cestách,“ ﬁíká k tomu ﬁeditelka
divadla Helena ·táchová. Vût‰inou
(aÏ na dvû v˘jimky) bude k vidûní
hra Jak pan Spejbl prá‰il – známá
i díky supraphonskému CD. „Je to
na‰e novinka a podle ohlasu praÏského publika se dá usuzovat, Ïe se
povedla a Ïe se líbí jak mal˘m, tak
velk˘m. Chceme se s ní tedy pochlubit i v jin˘ch mûstech,“ vysvûtluje
volbu umûleck˘ ﬁeditel divadla Martin Klásek. Takové turné je pﬁitom
hodnû nároãnou záleÏitostí, divadlo
je absolvuje se dvûma vlastními autobusy upraven˘mi z poloviny pro
umûleck˘ soubor a techniku
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Smetanovo trio (Jitka âechová – klavír,
Jana Voná‰ková – housle, Jan Páleníãek –
violoncello) patﬁí k absolutní ‰picce
ve svém oboru, soubor je uznáván doma
i ‰iroko daleko za na‰imi hranicemi,
na svém kontû má ﬁadu v˘znamn˘ch cen
z interpretaãních soutûÏí i za skvûlé
nahrávky. Po albech se zásadními díly
ãeské triové literatury nyní na novém CD
dokonãuje komplet Dvoﬁákov˘ch trií
a souãasnû vykraãuje za hranice ãeského
repertoáru. Z desky zní Dvoﬁákovo Klavírní
trio g moll a âajkovského Klavírní trio
a moll. Nad novou nahrávkou jsme se se‰li
s Jitkou âechovou:
Obû tria mají spoleãné znaky, ale
i rozdíly …
Oba skladatelé, tedy Dvoﬁák i âajkovskij, jsou skuteãn˘mi romantiky,
idoly a vrcholn˘mi pﬁedstaviteli
období romantismu, z obou také
v oblasti komorní tvorby cítíme
mnohdy aÏ symfonick˘ rozmach
v instrumentaci, hudební formû
a zvukomalbû. Trio g moll je v poﬁadí
druhé Dvoﬁákovo trio, stojící ve stínu
jeho Tria f moll a Dumek, ãasto interprety opomíjeno pro svou domnûlou
nevyzrálost. Jedná se v‰ak o úÏasné

svûÏí dílo plné skvûl˘ch nápadÛ,
ohromnû propracované, s rysy velkolep˘ch symfonick˘ch dûl stejného
údobí Dvoﬁákova Ïivota – Koncertu
pro klavír g moll a Stabat mater,
v ﬁadû míst ov‰em uÏ komornû typicky intimní smûﬁující k vrcholu Dvoﬁákovy triové tvorby – k Dumkám.
âajkovského Trio a moll je v triové
literatuﬁe fenoménem, spontánnû
vznikl˘m dílem velkého rozsahu,
vytrysklou bolestí nad ztrátou drahého a váÏeného pﬁítele Rubin‰tejna,
kde v‰echny tﬁi nástroje hrají vyrovnanou sólisticky ladûnou roli, vedoucí v propojení v‰ech tﬁí hráãÛ
k monumentálnímu symfonickému
zvuku.
V anotaci desky je napsáno, Ïe
âajkovského Trio se dá chápat jako
skladatelÛv pokus o pﬁekonání
antipatií ke zvukové kombinaci
klavíru s houslemi ãi violoncellem;
pﬁekonal je, podle vás?
To je pravda, âajkovskij nechtûl
pÛvodnû psát pro tuto nástrojovou
kombinaci, tvrdil, Ïe nemá rád zvuk
smyãcÛ v propojení s klavírem, také
toto trio zÛstalo osamoceno nejen
v díle âajkovského, ale ve svém
oboru sv˘m rozsahem a koncepcí
vÛbec. Ty antipatie urãitû pﬁekonal,
není hluchého a bezradného místa
v této skladbû, v‰echny tﬁi nástroje
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DOKONAL¯ SOULAD SMETANOVA TRIA

jsou v dokonalém souladu. Jak uÏ
bylo ﬁeãeno, dal‰í dílo podobného
charakteru uÏ âajkovskij nenapsal
a ani se nikdy nevrátil ke kombinaci
smyãcového nástroje a klavíru.

Platí. VyÏaduje od v‰ech tﬁí hráãÛ
vrcholnou formu a pln˘ psychick˘
i fyzick˘ zábûr, jinak ztrácí svÛj
smysl. Ov‰em je tak nádherné, Ïe vás
svou krásou doslova vcucne. Ov‰em
i vyÏdíme.

Vy asi podobné antipatie nemáte ...
Ne, naopak, nás interpretace âajkovského neskonale baví, aÏ jsme si
v závûru sezony posteskli, Ïe série
koncertÛ s âajkovsk˘m na nejbliÏ‰í
dobu konãí. O to více se tû‰íme na
návrat.
Také je to pr˘ jedno z nejdel‰ích
trií v tomto typu literatury; je taky
jedno z nejnároãnûj‰ích nebo to
neplatí?

SU 3949-2

PETR JANDA: HOLEK KANAGOMEK BYLO V·UDE PLNO
stranû – ta jednotící my‰lenka je
inspirující.
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Jak˘m zpÛsobem probíhala spolupráce s Pavlem Vrbou?
S Pavlem Vrbou máme léta osvûdãen˘ model. Buì nabídnu téma textu
já nebo naopak Pavel. Nûkdy mám
dokonce pocit, Ïe kdybych schválnû
nenabídl nic, Pavel by stejnû napsal
text o tom, o ãem bych si jej pﬁál mít.
Obãas se netrefil, ale opravdu jenom
obãas.

Po úspe‰né trilogii, kde kaÏdá deska mûla
své téma, se kapela Olympic v roce 1985
vrátila ke konceptu písniãkov˘ch alb
a natoãila Kanagom. V‰ech deset textÛ
napsal Pavel Vrba, muziku obohatil –
vedle Petra Jandy – i baskytarista Milan
Broum. Album nyní vychází v luxusní
reedici; mezi devíti bonusy je ‰est singlÛ ze
70. let minulého století, a také tﬁi (v roce
1980) Ïivû nahrané anglicky zpívané písnû
v podání ãeské rock’n’rollové legendy
Mikiho Volka. Petra Jandy se v souvislosti
se znovuvydáním Kanagomu ptáme:
Kanagom byl po albové trilogii
zase po ãase jinou deskou. Cítil jste
návrat k písniãkovému projektu
s úlevou?
Jo, dá se to tak ﬁíct, psal jsem totiÏ
obraznû ﬁeãeno ne román, ale jednotlivé povídky. KaÏdá vlastnû mohla
b˘t o nûãem jiném. Nebyl jsem svázán jednotící my‰lenkou. Na druhé

V roce vydání Kanagomu probûhly v Olympicu personální zmûny;
jak se kapely dotkly?
V roce 1985 uÏ bylo cítit ve vzduchu takové napûtí, Ïe by se dalo krájet. Bylo jasné, Ïe dﬁíve nebo pozdûji
odejde Petr Hejduk. Na‰e odli‰né
pohledy na budoucnost Olympicu
byly zﬁetelné na první pohled. Já
jsem razil cestu rocku a on popu. To
jsou naprosto nesmiﬁitelné cesty.
O rok pozdûji Petr Hejduk oznámil,
Ïe odchází z kapely. V‰ichni si
oddechli. UÏ se to prostû nedalo
vydrÏet.
Mûla holka z titulní písnû desky
nûjak˘ konkrétní pﬁedobraz?
Takov˘ch holek Kanagomek, ale
i klukÛ bylo kolem plno. Pﬁesnû tak,
jak to trefnû pojmenoval Pavel Vrba.
Ale, Ïe by se jednalo o nûjakou
jednu, to ne.
Jak vzpomínáte na spolupráci
s Mikim Volkem?
Na Mikyho si ãas od ãasu zavzpomínám. Jeho role byla nezastupitelná. BohuÏel svoji úlohu nezvládl.

Jedno album je opravdu málo. Navíc
je dûlal v dobû, kdy uÏ byl dávno za
zenitem a není tak úplnû pravda, Ïe
to dﬁív ne‰lo. Byl, bohuÏel, tak psychicky naru‰en˘, Ïe jakákoliv spolupráce s ním byla velice sloÏitá. Napsal jsem mu dvû písnû, ale on ve‰kerou hudbu, která pﬁi‰la po rock’n’rollu, z du‰e nenávidûl. Zvlá‰tû
Beatles nemohl. Odmítal v˘voj.
Jemu opravdu staãil rock’n’roll.
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Pﬁesto je Volek ikona. Já jsem zaplatil fresku na jeho hrobû. Je dobré si
ho obãas pﬁipomenout.

JAROSLAV WYKRENT a MIKI VOLEK
vstupují do Pop Galerie Supraphonu
JAROSLAV WYKRENT
Ve stﬁedu 10. záﬁí oslaví své pûta‰edesátiny
znám˘ pﬁerovsk˘ skladatel, textaﬁ a hudebník
Jaroslav Wykrent. Po létech aktivního hraní ve
skupinû Synkopa se proslavil (kromû vlastního
hitu „Agnes“) pﬁedev‰ím jako dvorní autor Marie
Rottrové. Jeho písniãky a texty se staly v jejím
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podání skuteãn˘mi evergreeny. V souãasnosti se
vûnuje pﬁedev‰ím tvorbû rozhlasov˘ch poﬁadÛ a také se ãas od ãasu objeví jako speciální host recitálÛ Marie Rottrové.
V polovinû záﬁí vychází u Supraphonu v ﬁadû Pop Galerie CD, kde posluchaãi mohou sly‰et celkem 23 nahrávek v jeho vlastním v˘bûru, jenÏ dokumentují rÛznorodû písniãkáﬁskou podobu ãtyﬁicetileté kariéry muÏe s kytarou, kter˘ nikdy neztratil sympaticky civilní kouzlo projevu.
MIKI VOLEK
Blonìaté háro, provokativnû ãerné br˘le a expresivní zpívání rock and rollu. Bylo by mu pûta‰edesát: leto‰ního uvedení do Sínû slávy Rádia Beat se
ale nedoÏil! Jeho velmi intenzivní zpÛsob Ïivota se
stal námûtem dokumentárních filmÛ i pﬁíãinou
smutnû nevelké ﬁádky nahrávek jednoho z nejoriginálnûj‰ích zjevÛ na‰eho rocku. Ty nejpodstatnûj‰í
nyní najdete na profilovém albu, jenÏ Supraphon
vydává v úspû‰né ﬁadû Pop Galerie.
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